ACTA D’OBERTURA DE PROPOSICIONS PONDERABLES DE FORMA AUTOMÀTICA DEL
PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI INTEGRAL DEL MANTENIMENT
INFORMÀTIC DEL PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA (SOBRE A)

President:

Sr. Jaume Marín i Rabiol

Vocals:

Sra. Carme Nadal i Gasull
Sra. Anna Vendrell i Deulofeu
Sra. Gemma Suñer i Oller

Actua de Secretari de la Mesa el Sr. Jordi Turón Serra.
A la sala de junts del PTCBG, el dilluns 10 d’abril de 2017 a les 09:00 h es constitueix la Mesa de
Contractació, integrada pels membres anteriorment citats, per a procedir a la qualificació dels
documents presentats pels licitadors que han optat al procediment per a la contractació de la
concessió administrativa referida.
El President de la Mesa constata que dins de termini han sol·licitat participar en el procediment
les empreses que a continuació es detallen:
Núm. ordre

Núm. registre

Data

1
2

261
266

04/04/2017
05/04/2017

Nom empresa
TEKKTIA MOBILE, S.L.
HABITACION PHANTASMA, S.L.

Tot seguit, la Mesa de contractació procedeix a la qualificació de la documentació administrativa
continguda en el sobre A de les empreses presentades, sobre les quals el Secretari de la Mesa
certifica la relació de documents que conté.
En relació a Tekktia Mobile, S.L. la documentació presentada s’ajusta al que disposa la disposició
desena del plec de clàusules administratives particulars, aprovat per Resolució de Presidència
núm. 37/2017 de 7 de març de 2017; que no s’ha presentat cap reclamació i de conformitat amb
el que disposa la disposició onzena de l’esmentat plec, la Mesa de Contractació acorda, per
unanimitat admetre a licitació la plica presentada per Tekktia Mobile, S.L.
Pel que fa Habitación Phantasma, S.L., la documentació presentada s’ajusta al que disposa la
disposició desena del plec de clàusules administratives particulars, aprovat per Resolució de
Presidència núm. 37/2017 de 7 de març de 2017; que no s’ha presentat cap reclamació i de
conformitat amb el que disposa disposició onzena de l’esmentat plec, la Mesa de Contractació
acorda, per unanimitat admetre a licitació la plica presentada per Habitación Phantasma, S.L.
Seguidament, de conformitat amb el que disposa la disposició onzena del plec de clàusules
administratives regulador d’aquest procediment, la Mesa de Contractació, acorda per
unanimitat:
Primer: Tornar-se a reunir el dia 12 d’abril de 2017 a les 9:00 hores per procedir a l’acte públic
d’obertura de les ofertes contingudes al sobre B, judicis de valor i, si s’escau, a l’avaluació
d’aquestes mitjançant criteris que depenen d’un judici de valor.
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No havent-se presentat cap reclamació, s’estén la present acta signada pels integrants de la
Mesa de Contractació, de tot el que en dono fe, com a Secretari, a les 10:00 hores de la data
indicada al començament.

El Secretari
Firmado
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